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År 2008 lakker med hastige skridt mod 
enden og et nyt år er lige om hjørnet. Når 
noget afsluttes, bliver det som regel efter-
fulgt af begyndelsen på noget nyt. Dette 
er også tilfældet med Ny Kvægforskning. 
Bladet du sidder med her er det sidste, 
som bliver udsendt i papirform. Dit abon-
nement på Ny Kvægforskning vil derfor 
ophøre ved årets udgang og bliver ikke 
automatisk videreført.

Redaktionen har stadig evalueringen af 
Ny KvægForskning i frisk erindring. Den 
viste, at læserne er meget tilfredse med 
artiklernes indhold, længde og form. Vi 
vil derfor i det nye år gøre en stor ind-
sats for at sikre, at læserne fortsat vil have 
let adgang til spændende nyt inden for 
kvægforskningens verden. 

Fra nytår vil vi bringe nyheder omkring 
kvægforskning i en elektronisk udgave 
af Ny KvægForskning. Vi håber herved 
at spare ressourcer og mindske miljø-
belastningen. Som tidligere vil nogle af 
artiklerne blive gengivet i bladet Dansk 
Kvæg Nyt, som kommer til alle mælke-
producenter i Danmark og en god del 
kødkvægsproducenter. 

Hvis du fremover ønsker at læse om kvæg-
forskning i den elektroniske udgave af Ny 
Kvægforskning skal du aktivt tilmelde dig 
nyhedsmailen på www.kfc-foulum.dk. Så 
får du automatisk besked, når sidste nyt 
er på nettet. Du kan også blive tilmeldt 
denne opdatering ved at udfylde og ind-
sende ”slippen” på bagsiden af bladet, 
og her kan du også vælge at få tilsendt 
Dansk Kvæg Nyt i papirform.

Vi ønsker alle læsere en rigtig god jul og 
et godt nytår.

Christian Friis Børsting,
Centerleder, KFC

Klaus Lønne Ingvartsen,
Kvægkoordinator, DJF

Trine Barret,
Afdelingsleder, Dansk Kvæg

Vil du se Ny KvægForskning i fremtiden 
– så tilmeld dig på www
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Vitamin D og E nedbrydes ikke i vommen hos malkekøer 

Den tidligere opfattelse af, at vitamin D 
og E tilsat foder til malkekøer bliver ned-
brudt i vommen kan nu manes til jorden. 
Forsøg ved DJF har tydeligt illustreret, at 
vitaminerne ikke forsvinder fra vomind-
holdet.

Gennem mange år har det været den ge-
nerelle opfattelse, at vitamin D og E, tilsat 
foder til malkekøer, led en krank skæbne i 
form af nedbrydning i dyrenes vom, og der-
for ikke havde den forventede effekt. Denne 
opfattelse bygger på nogle få efterhånden 

ældre kilder i litteraturen, men de senere år 
er der opstået tvivl om rigtigheden af den-
ne vom-nedbrydningsteori. For at under-
søge, om vitamin D og E faktisk nedbrydes 
i vommen hos malkekøer, gennemførte Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) et 
forsøg med støtte fra Hudefonden.

Vomindhold analyseret for 
 vitaminindhold
Fem højtydende vomfistulerede malkekøer 
blev brugt til forsøget. I alt 15 kg vomind-
hold blev taget ud fra hver af de 5 køer og 
blandet med 4000 mg vitamin E i form af 

all-rac--tocopheryl og 
500 mg vitamin D i form 
af henholdsvis; 250 mg 
ergocalciferol (vitamin 
D2) og 250 mg cholecal-
ciferol (vitamin D3). Vom-
indholdet blev returneret 
til køerne og efter 1, 2, 4, 
8, 24 og 32 timer blev en 
prøve på ca. 1 kg udta-
get gennem vomfistlen. 
En del af vomindholdet 
fra den første prøve (1-ti-
mes prøven) blev fordelt 
i fem 100 ml flasker og 
placeret i et vandbad ved 
37°C i et mørkt labora-

torium. Herfra blev en flaske taget ud side-
løbende med, at der blev udtaget en prøve 
fra køerne, således at en evt. nedbrydning 
af vitaminerne kunne studeres både in vivo 
i køerne i stalden samt in vitro i flaskerne i 
laboratoriet. 

Ingen nedbrydning
Resultaterne viste, at der ikke fandt nogen 
nedbrydning af vitamin E eller de to typer 
vitamin D sted i vommen hos højtydende 
malkekøer. Kurveforløbene, fra in vitro de-
len af forsøget, illustrerer tydeligt, at vita-
minerne ikke forsvinder fra vomindholdet 
i løbet af de 32 timer inkubationsforsøget 
varede. Heller ikke i in vivo delen af forsø-
get blev der påvist nogen nedbrydning af 
vitamin D eller E.

Flere oplysninger:
Lone Hymøller, DJF, AU/KU-LIFE
Tlf.: 8999 1394
E-mail: Lone.Hymoller@agrsci.dk

Søren Krogh Jensen, DJF, AU
Tlf.: 8999 1117
E-mail: SorenKrogh.Jensen@agrsci.dk

Niels Bastian Kristensen, DJF, AU
Tlf.: 8999 1109
E-mail: NielsB.Kristensen@agrsci.dk

Indhold af vitamin E, D2 og D3 i vomindhold under in vitro in-
kubation gennem 32 timer ved 37° C i et mørkt laboratorium
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Metanudledning fra kvægbedriften

I Danmark er landbruget den vigtigste 
kilde til menneskeskabte udledninger 
af metan. I 2004 udgjorde landbrugets 
bidrag 65% af den samlede danske me-
tanudledning. Metan dannes ved mikro-
biel omsætning af organisk stof under 
iltfrie forhold, bl.a. i drøvtyggernes for-
døjelsessystem og i gødningslagre.

Hver gang der produceres 1 kg mælk på  
en dansk konventionel kvægbedrift, udledes 
der drivhusgasser svarende til ca. 1 kg CO2-
ækvivater (enhed til sammenregning af de 
enkelte drivhusgassers bidrag til drivhusef-
fekten). Heri indgår alle bidrag til udledning 
af klimagasser både fra omsætning af fode-
ret i koen, håndtering af husdyrgødningen 
samt produktion og transport af importeret 
foder og kunstgødning. Bidrag til drivhus-
gasudledningen er på denne bedriftstype 
fordelt på 42% fra metan, 42% fra latter-
gas og 16% fra kuldioxid. Ser man kun på 
metan, står kvægets fordøjelsessystem for 
88% af metanudledningen, mens resten 
kommer fra håndtering af husdyrgødning i 
stald og lager. 

Produktionssystemet påvirker 
 udledningens sammensætning
Foreløbige undersøgelser giver nogen-

lunde lige stor udledning af drivhusgasser, 
uanset om mælken produceres økologisk 
eller konventionelt.  Men, som det fremgår 
af figur 1 er sammensætningen af udled-
ningen påvirket af produktionssystemet. 
Karakteristisk for det økologiske danske 
produktionssystem (og det New Zealand-
ske system) er et lavere foder- og ydelsesni-
veau pr. ko, samt en større andel grovfoder 
i rationen. Denne fodring resulterer i, at an-
delen af drivhusgasudledningen fra metan, 
opgjort pr. kg mælk, bliver større. Omvendt 
er andelen af drivhusgasudledning fra lat-
tergas lavere pr. kg mælk i det økologiske 
(og New Zealandske) system, der er baseret 
på en stor andel græs og andet grovfoder 
i sædskiftet.

Mindre metanudledning kræver  
mere viden
Begrænset metanudledning fra kvægbru-
get kræver ny viden om, hvordan man re-
ducerer metanproduktionen i drøvtygger-
nes fordøjelsessystem - hvilket sandsynligvis 
skal opnås ved ændret fodring – men også 
om de heraf afledte effekter på metanpro-
duktionen fra gødningen. Endvidere er det 
vigtigt at indregne den afledte effekt af 
ændret fodring, dvs. at se på, hvordan det 
samlede produktionssystem, inklusiv be-
driftens afgrødeproduktion, import af fo-

der og gødning, påvirker den samlede driv-
husgasproduktion ved produktion af mælk 
og kød. Klimaeffekten er som bekendt en 
global effekt, og hvis man ikke inddrager 
hele systemet i vurderingen, risikerer man 
at flytte problemet et andet sted hen.

Flere oplysninger:
Lisbeth Mogensen, DJF
Tlf: 8999 1223
E-mail: Lisbeth.Mogensen@agrsci.dk 

John Hermansen, DJF
Tlf: 8999 1236
E-mail: John.Hermansen@agrsci.dk 

Troels Kristensen, DJF
Tlf: 8999 1233
E-mail: Troels.Kristensen@agrsci.dk

Figur 1. Sammensætning af drivhusgasud-
ledning ved produktion af mælk i tre for-
skellige produktionssystemer, % af CO2-
ækvivalenter.
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Malkekoens metanproduktion

En malkeko producerer dagligt 250–500 
l metan. En øget mælkeproduktion og 
dermed et øget foderniveau og fod-
ring med mere fedt virker som de mest 
oplagte tiltag til at reducere koens me-
tanudskillelse pr. kg produceret mælk. 

Ny hurtig metode til udpegning af halte køer

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
(DJF), Århus Universitet, har udviklet og 
afprøvet en ny metode til hurtig udpeg-
ning af halte køer. Metoden bygger på 
observationer af koens ryg og kan bruges 
til at forbedre landmandens udpegning af 
halte køer.

Husdyrproduktion er på verdensplan an-
svarlig for 37% af den samlede menneske-
skabte emission af metan (CH4). Metan er 
en meget potent drivhusgas, og har en ef-
fekt der er 21 gange større end CO2 mht. 
global opvarmning. 

Hos malkekvæg produceres metan primært i 
vommen og opræbes gennem spiserøret. En 
malkeko producerer 250–500 l metan dag-
ligt, hvorved en del (5-6%) af foderets ener-
gi går tabt. Dannelse af eddikesyre og smør-
syre er forbundet med brintproduktion. De 
propionsyre-producerende bakterier konkur-
rerer derimod med de metan-producerende 
mikroorganismer om brint i vommen. Øget 
produktion af propionsyre, typisk fra forgæ-
ring af stivelse, sænker imidlertid pH i vom-
men og giver lavere fiberfordøjelighed og 
foderudnyttelse. En foderration sammensat 
for at reducere metanproduktion, gennem 
et højt indhold af stivelse, kan altså samtidig 
nedsætte foderudnyttelsen, så metanpro-
duktionen pr. kg mælk forbliver uændret.

Mulige veje til mindre 
 metanudskillelse
Metanproduktionen kan begrænses via tre 
veje: 1) at ændre fodringen f.eks. ved øget 
energikoncentration, så produktion af ed-
dike- og smørsyre hæmmes og propionsyre 
fremmes; 2) at hæmme metanproduceren-
de mikrober i vommen vha. tilsætningsstof-
fer eller ændret vommiljø; 3) at øge forbru-
get af brint til andre processer i vommen, 
f.eks. biohydrogenering af fedtsyrer. 
Øget energikoncentration i foderet og fod-
ring med mere fedt er de mest oplagte tiltag 
til mindre metanudskillelse pr. kg mælk. 

Effekter af øget produktionsniveau
Da en malkeko bruger de første 5-6 kg 
fodertørstof til vedligehold vil et øget pro-
duktionsniveau medføre et reduceret tab 
af metan pr. kg produceret kød eller mælk. 
Effekten er dog aftagende ved stigende 
produktionsniveau. Øget produktionsni-
veau øger også foderoptagelsen, hvilket 
vil ændre forgæringsmønsteret i vommen 
mod mere propionsyre og mindre eddike- 
og smørsyre. Især fordi det normalt kun kan 
opnås ved at hæve energikoncentrationen 
i foderet. Dette reducerer produktionen af 
metan pr. kg optaget foder.

Effekter af fodring med fedt
Foderets fedtsyrer forgæres ikke i vommen 

og resulterer ikke i metanproduktion. Især 
umættede fedtsyrer fra f.eks. hørfrø eller 
græsmarksafgrøder og mellem-langkædede 
fedtsyrer fra f.eks. kokoskage og palmeka-
ge har effekt på forgæringsmønstret i vom-
men. Disse fedtsyrer hæmmer mikrober, 
der forgærer fiber til eddikesyre og brint, og 
hæmmer vækst af de metan-producerende 
bakterier. De umættede fedtsyrer mættes 
primært i vommen og binder derved brint, 
der ellers var gået til metanproduktion.

I 2009 igangsættes et projekt ved DJF og 
KU-Life, som har til formål at belyse effek-
ten af fodringen på metanproduktion hos 
malkekøer.

Flere oplysninger:
Peter Lund, DJF. Tlf: 8999 1131
E-mail: Peter.Lund@agrsci.dk

En malkeko producerer 250–500 l metan 
dagligt, hvorved 5-6% af foderets energi 
går tabt.

Halthed er et meget stort problem blandt 
malkekøer. Halthed medfører væsentlige 
økonomiske tab for mælkeproducenten og 
påvirker koens velfærd negativt. 

Traditionelt er halthed blevet vurderet ved 
hjælp af såkaldte halthedsvurderingssyste-
mer. Køerne observeres, mens de går, og 

hver enkelt ko får så en score (typisk på en 
skala fra 1 til 5), som siger noget om, hvor-
dan hun går. Mange halthedsvurderings-
systemer bruger ryggens krumning som ét 
af en række symptomer på halthed. En ko, 
som går og står med krum ryg, bliver typisk 
klassificeret som halt. Den krumme ryg er 
imidlertid kun ét af en række ”symptomer” 
på halthed. En halt ko vil derudover typisk 
også gå med korte skridt, undlade at støtte 
på et eller flere ben m.m. 

Ny metode ser kun på ryggens 
 krumning
Et netop afsluttet forskningsprojekt havde 
til formål at udvikle en metode, som kunne 
udpege halte køer på en hurtigere og nem-
mere måde. I projektet blev det undersøgt, 
om man kunne ”nøjes” med at se på ryg-
gens krumning på stående køer og alligevel 
med rimelig sikkerhed udpege halte køer. 

Markant forbedring   
I løbet af forsøget blev 454 køer fra tre dan-
ske malkekvægsbesætninger undersøgt af 
en forsøgstekniker fra DJF. Om formidda-
gen fik køerne en halthedsscore ved hjælp 
af en traditionel halthedsvurdering. Efter 
middag blev de samme køer undersøgt 
igen. Denne gang så man udelukkende på, 

om koen stod med krum eller ret ryg. Ef-
terfølgende blev det så undersøgt, om man 
kunne udpege de halte køer fra formidda-
gens undersøgelse kun ved hjælp af ryg-
gens krumning. Resultaterne viste, at den 
nye metode kunne udpege ca. 50% af de 
reelt halte køer. Når en ko var blevet udpe-
get som halt, ved hjælp af den nye metode, 
var der til gengæld meget stor sandsynlig-
hed for, at hun også reelt var halt. 

At metoden er i stand til at finde halvdelen 
af alle halte køer i en besætning lyder umid-
delbart ikke imponerende. Men tidligere 
forskning har vist, at kvægbrugere generelt 
kun er i stand til at udpege 1/4-1/3 af alle 
halte køer i deres besætning. Set i det lys, er 
metoden en markant forbedring, idet den 
ved hjælp af et minimum af ekstra arbejde 
sætter kvægbrugeren i stand til at udpege 
næsten dobbelt så mange halte køer, som 
han/hun ellers ville have fundet. Metoden 
er meget nem og ukompliceret at bruge, og 
kvægbrugeren vil kunne få et hurtigt over-
blik over halte køer i besætningen ved at se 
på køernes ryg, når de eksempelvis står og 
venter på opsamlingspladsen før malkning.

Yderligere oplysninger: 
Peter T. Thomsen, DJF
Tlf: 8999 1529. 
E-mail: PeterT.Thomsen@agrsci.dk

Billede af halt ko: Fotograf: Peter Thorup 
Thomsen.
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Vækst af skimmelsvampe i ensilage er et 
hyppigt problem. Det giver forringelse af 
foderværdien, tab af biomasse ved mikro-
biel nedbrydning, og medfører risiko for 
kontaminering af foderet med mykotoksi-
ner. Som led i et større projekt har danske 
forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet, Danmarks Tekniske Universitet og 
Dansk Kvæg undersøgt majsensilage for 
forekomsten af skimmelsvampe gennem 
fodringssæsonen 2007.

Sæson for muggen ensilage?
I alt 20 tilfældigt udvalgte malkekvægsbe-
sætninger blev besøgt i januar, marts, maj, 
juli og september 2007. Ved hvert besøg 
blev der udtaget en boreprøve af den stak 
majsensilage, der var i brug. Boreprøven 
blev taget i fuld dybde 1 meter bag snitfla-
den. Efter neddeling blev en del af denne 
boreprøve anvendt til bestemmelse af antal-
let af kolonidannede skimmelsvampe, mæl-
kesyrebakterier og gær. Al vækst af skim-
melsvamp på snitfladen blev registreret og 
prøver af disse ”hot-spots” blev indsamlet. 

Mest skimmelsvamp i foråret
Resultaterne fra de mikrobielle undersøgel-
ser af ensilageprøverne viser, at der er store 
variationer mellem besætninger og fra gang 

til gang i de enkelte besætninger. Det gen-
nemsnitlige antal af mælkesyrebakterier og 
gær er stabilt over tid, men der er signifi-
kant flere kolonidannende skimmelsvampe 
i marts måned. Antallet af indsamlede hot-
spots er også højest i maj og markant lavere 
i september end ved de fire første indsam-
linger.

Stort set alle ensilager indeholder skimmel-
svamp - selv fra en sund og velpasset en-
silage kan der dyrkes skimmelsvamp. Men 
svampenes levedygtighed falder tilsynela-
dende efter længere tids ophold i ensila-
gens sure og ilt-fattige miljø. Disse resulta-
ter tyder på, at hvis ensilage, der først skal 
bruges sent på opfodringssæsonen, holdes 
tæt forseglet så længe som muligt, mind-
skes risikoen for vækst af skimmelsvamp 
efter åbning af stakken. 

Yderligere analyser af de indsamlede prø-
ver og data vil afklare hvilke svampe og 
eventuelle toksiner, der findes i ensilagen, 
og klarlægge, om der er en sammenhæng 
mellem forekomsten af skimmelsvamp og 
fysiske og kemiske egenskaber ved ensilage 
og stakke. Denne del af projektet afsluttes 
juni 2009.

Flere oplysninger:
Ida ML Drejer Storm, CMB, 
Danmarks Tekniske Universitet
Tlf.:  4525 2608
E-mail: id@bio.dtu.dk 

Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg
Tlf.: 8740 5317
E-mail: rut@landscentret.dk 

Forekomst af skimmelsvamp i majsensilage

Undersøgelser af majsensilage viser, at 
den højeste koncentration af levedyg-
tig skimmelsvamp i ensilage findes i det 
tidlige forår. Det tyder også på, at mug 
i ensilage generelt opstår i forbindelse 
med åbning af stakkene eller beskadi-
gelse af forseglingen.

Gennemsnitligt antal levedygtige mælkesyrebakterier, gær 
og skimmelsvampe per gram ensilage ved de 5 indsamlin-
ger i januar-september 2007.
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